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  ...ت  اگر هسشعریو شاعر
 ودا نرابلو پدرسوگواری 

  
 من نمی دانم که در سودای شعر

 کیست از شاعری ناشاد اعرِش 

 ند اگر لبهای من بی شعر تر ماَ لیک روزی بی غزل،

   می زند 1چون لبان چشمه های خشک پرسین
  .شاد نیستنا من  کس مانندِچهی
 

  جگر آن وقتی که از بندِشکرِ

   ...د بیرون می شون هتهای تازیب
 گهواره ای سرِ در همچون  هر بیت، رِسدر

   شادم  نوزاد ن زنِوچ 
 راهه ایپی   همچون در سرِ درسرهر بیت،

  ...آزادم   نو محبوسگویی  
 

  شعری که مثل کودکی  آنشکرِ

 .نند ک شلخ تولیدت  ابذع با 

 تیلّ م هر روزی که خلفی،است نوروز  روز

  ...کنند دش یچون زاد روز شاعری ع  نهاج در
 

  شدبا اگر شعری شاعرو



  کس غمخوار هست
   بیدار و  دلِ بیدار هستحشمِ

  .دشون ونه های تیره از شعر آفتابی میگ
  .دخشکیهای سینه از شعر آبی می شون
  شاعر و شعری اگر هست، عشق هت

 هست  2رمانرحم و ا

  الن هنوزف طۀگهوار رِسیعنی در 
  ده داری می کنندشب زن انرماد
 هنوز شیر در پستان  ،در لب   3اله

  
  اددن رندو اسک  4یراننمحترم خلقی که او 

 ران داد اوی و ب 5لیک کولدیران

 محترم خلقی که شاعر پرور است

 شاعری   لیک دارد ،رداندشاه و پیغمبر 

  
  اته رنکر ش ه از سینهکشاعری 

   معدنی ازکاننچو کند  می
  پاره ای از جانن بلکه همچو

  نشکندان جسۀ ل محبوسی که در تلواثم
  دنداذ  محبس را به دیوارِ دنک می
  

 ش و وقت ماتم  6خلق روز طوی

  .خویش  7ترخانسد دفتر و دیوان او را می کشاید همچو



   و چون نان حاللدب می نوشنآشعر او را تشنه ها چون 
   .برابر بخش و قسمت می کنند ه ها با همشنگ
  

  ایست الهدس یک ص آفریدن کارِ شاعری را 
 یک سیاره ایست  بارِ  ،سخت کاری

  لیک م کردن آسان است وگُهمچو ثروت شاعری 
  .همچو شهرت شاعری در یافتن بس مشکل است

 هنوز وسیطای خالیست بی فردوسی  قطعه

  .تاس  یک شاعر صاحب دلۀقطعه ای بیچار
 

  دشون میپیدا چه شاعرها در عالم دیر گر 
  ا می کندلق اگ شاعری بر مر چه ننگِگر

  بسیار نیست  عمر شاعرانگرچه 

  نیست؟  حافظ وارو من در آرزوی عمرِچکه 
 

  ساعتی اگر یک  که نمی خو اهدکه روزی نی،
   گانی کردهدهمچو شاعر زن
  میرد شاعری
  ر بیتی بماند یاد بودگ ا شاهکاری نی،

   خود تِلّ م  زبانِدر
  

  م شاعریش لیک با ،مشبخت بابدراضیم 
  م شاعریش لیک با م،ش باراضیم سرسخت 

 لمانس سعدِ راضیم چون 



  د شاعری در چاه و زندانم کننناهِگبا
  .دکنن بارانمگچون هاللی شعر در لب سن

 
  من شاعری در بود و در بنیادِ

  رگت اس درد ا ،کاش بی درمان شود
   من مادر زادِ  دردِ ،شیرین  دردِ
 
 رمسانش گروگ  ،ر خطا باشدگ

  رمگیدر نمی دانم خطای سدر بهای 
  دننراضیم من در خطای شعر رنجورم ک

  دننودکی کورم کربلکه همچون 
 
  و لیکاک نگذارند خ مرا در  اضیم میرمر
  بمیرم تمدسر در عش

  بمیرمحلقم شعر در 

  . بمیرم لقمخ  شاعرِ
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  مۀ عینیمجسّ
 
  

  .ق نیستلخ نوچ پیکری و پیکری نمچوهخلق 
 ار شددارا پیکری در هیکلی بیخ کوهِ

  ی ما و روی ما بر سوی اومستسوروی او بر 
  د منبردار شلقِخق در تمثال عینی خل
  
  ینب هنگرفیکل او را به حکم هیکل ه
  ینب ننگگ را در نین و سب سنگ را در گنن

   فردوسی نادیده دید ر،گهرکه او را دید ا
  . دید هدیتافنا شوز از رخن را ه رستمارب

  
   خامه شدعینی از برای خلق صرفِمرِع

   عینی شهادتنا مه شد ما را دفترِخلقِ
   او سر می شود ما خود از آثارِرزمینِس

  این زمین با او به دنیا یی برابر می شود
  
  ن شاداب بودخای سیبه عینی گرچه در تا
  یاب بودنا 1ۀیراهپی گا به او در زندت

 



 

  توان در یاد داشتن روزی که آن را می آ مثلِ
   وخش و زر فشان مردمی بی آب بوددر لبِ

 
  این حقیقت می کند چشم مرا هر بار تر

  امترنم گُودکی راز د نجروپ در دکس نبو
  2دتنفی کامر اثر گامان س در فرنگ از عهدِ

  ددر بخارا توده ای دزدانه زر می کافتن
  

  تا به عینی شاعران تنها به تنها خوانده اند
  دانقالب خلق را با خلق خوان دِروساو 

  تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است
   هم وطن، هم خلق ماند،او به ما دیوان و دفتر

  
  دانه ها دریافت او تاجیکان را از زمین چون 

  رانه ها دریافت اویچون کتاب کهنه از و
  وستا رنه هر یک تاجیکی آثارِگتاجیکستان 

  تس اویدارِ ب مردم خاطرِ بیدارِخاطرِ
  

  ودکی شعر ذکی ایجاد کردرگرچه طبع 
  ودکی ایجاد کردر  ،فرین بر طبع عینیآ

  نا چون طبیب علتییگر به دنیا رفت س
  تیلّکرد او را حکمت عینی طبیب م

  
 



 

  رکوهسای هاه ارخدی که روی ر این مکرِشُ
  ه استد دور و زمان استامقامتِه زمین رد

  شه ا با هیئت پیراننجیکاا تهمچو پیرِ
   استاده استن جواجیکستانِا تارِد مرد
  
  ،کند گانی می از این بی زندگانی زنددبع

  لشهای هیکگ سنگ حوادث سندنشکن
   نظرقطع از روی او کندوقت اگو وقتی 

  یکلشهشپایی می خورد در سنگ پای پی
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   مادرینزبا
 
  

  هر چه او از مال دنیا داشت، داد
  ، دادبلخ و بخارا داشت خطأ
   داد،ت واال و دیوان داشتنّس

   .، دادامان داشتستخت 
  
  رفتگسینا » انشد« یش گداشمن داندش

  تفنا گرالش دیوان مو سنتبیدشمن 
   بردد صنعت بهزاششنعت فرو صنمشد
  . او چاگرفتۀدر خانر شا ی خانهبدشمن  

  
   ارداد او از دست گرز رستم و سهراب 

   ناتوانی را توانا کرد او رانِببر
  دبرد اودکی از یرنام خود را همچو گور 

  قاتالن خویش را مشهور دنیا کرد او
 
 غیتن کوتاه متِماق

  دن شد بلن اس خرا اهلِۀکل منارِ از
 قاچپقحرای تی صپس



  دن شد بلاندی بدخشنازبل
  

  خلق تاجیک
  نخلق ارما

  آب در چشم
  یتیمان چون

   خشمدر لبش
 رانسیچون ا

  بود از وطن تا برکفن هر بود و نابودی که
  برکفن طلب و وطن طلبنده ها بخشید و داد

 خود رایش من درودش

   .دش شکرد و خود دروی ا و دار شاه
  

  انشمانشچ چشمانی که در گدر میان تن
  اود می دی ی راگالهای تنس

  شتآه در گ
 بآاه در گ

   سوخت،سوخت ش غدیانس وختنهای منارِسته به ته با 
 .د خرابش ش یابس افرا با خرا بیهای دیوار و درِ

  
  ش مادریی لفظِلیک

  شمادر  همچو نامِ
 د مان،د مانشدر زبان و در دهانن



 خن با شیر مادرسهر 

 .د، ماندمان در استخوانش ،دشسخت 

  
  خودبه خود در گوشۀ خاکِ دیار

  غریبیز، ااییجداز 

   یاد دادانرشاب بر آهات وگریه س یوگرا
  .یاد دادن  بارویی بر باد ن اتهس کولفظِ

  
  کرد اوان  دیودکرا ررودها 

  وکرد ان انوری خوا ا راهباد
  

   آباد کردن تاجیک رباشروز نا آبادی
  دکردولتی بنیاد ی دولت بش در زبان

  وزنینولتی از حرفِد

 رنگین دولتی از شعرِ

  شری که هر یک مصرعشعاز چنان 
 وستا نِ  سربازا ای از خوبِ  جویه

 .تساو انِ تشدر نوری از آتشهای زۀ تار

  
  مجروح سیدِ ا چونییگو
  راخودی حتها جراوا
 یدس لیهتگششته و برگ

 .دوک  خود دوانِ اببا ز



  
  نوگ نرایش تاجیک از بختِسدر 
 یم غناو غیر با هچرگ

  را بودسمه
  دمخدا بوهمرسول و ه
  جدا بود امابان ر زد

 
  اظرهای اون ند صد منبر افتاداز سرِ

 تند از زبان خویشتنفینتا  

  او  صد دار جان دادند شاعرهایدر سرِ
 ...  سخنتد بر زمین قدرِفتا نی

  
   شناسی جهان 1در حد و سرحد

   تاجیک استتاجیک زبانِ سرحدِ
  وطندار است او تا زبان دارد

  بسیار است او  ،تا زباندار است
  
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  مرز : سرحد  1



 
  

  تاجیکستان
 
  

  تانس تاجیک،تانستاجیک
  تواز آغوشِ هرکجایی رفتم

  مدق  ره به ره در هر1مددامنم را من تکی
  به ره تا سرحاترهپای خود را 

 بر زمین افشاناه رفتم

  .تمک ای خاکِ ردد ذرهگم تاکم نیَپَاز 
 

  هرکجا یی آب دیدم
 رگا قطره ای خوردم

  رفتم قطره ای در چشمگمن 
  یارس بهترا یک قطر  آبِمتاکن

 
  ر خاکی نهادمهپا به 

 اذرهگهر ر قطارد 

  ر میژگانسگرفتم در  ا رگرد خاکی
 بر ایت همچو سوغا از

  یارسب ه خاک ترا یک ذرمنتاک
 

  هرکجایی سنگ دیدم



  شسر ت بردم بردس
  شر فرزند خویس برچون
  اندان کنده  خشداز ب و راا: گفتم

  طفلِ شیرخوار مرا از بندِ پستان کنده اند
 
  افرسرکجا بودم مه
 ها را چون غزلهاه   را

  یادزامن خط به خط کردم 

  یاداز ن ممچون غزلها بی غلط کردراه هارا 
  گشتناکه روز باز ت
 ...  تسوییم به آلط غبی  

  
 دمو نب،ا بودمجرکه

  ما تون دهقا فرزندِنمن هما
  هسارِ تومن غم می خورمکوخیالِ ریز ر د
  رمخومی م غن مو ت  رِاه و خزبسبرای  زا

  های تو غمن تو بی ناگذرد م نلوی ازگ
  ب از دریای توم آنخورد غم تو من بی
  

  ی روممرت اسوی کوهست تنهایی ساع
  سک نفی منگ تو مانسرم را بر سر س ات
  سنف یکمز بانم ه روانت  شود رودِتا  
   گریان کندارانت مراشبآای هه یرگ



   کندابر بار انت مرا با خود برد باران
  سمانم یک نفنتاکه در تنهاییم تنها  

 
  ناستکجیتان، استکجیتا
 ار توسیب کرکم وشُکنم ی م

 تو زارآزرم و از آکرانه از می کنم ش

 از تو من ثروت نمی خواهم

 تی، بس استهسوطن 

 .است س بنی کردگ و خارت برابر زندسبا خ
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  خانۀ مور
 
  
  ار ملرو دی به رو
  ببا ام ز هر رکردهپُ

  ن جامه دان کمپیرچو
  نبابفک ۀاز جام

 
  دمیودده من وهیب

  رفتهگدریا و جو 
  ماهی را دگرها لگُ

  وگرفتهر بِآاز 
 
 انیستگی که زندنّف

  د در این فنوَبُصد فن 
 تس الخا -لاخنی که یع

  شنایه روس دِاننم
  
  ادندگش آنر این و گ
  را  دلمرِاهی دَگ
  دهی نمی تواننگا



  ود وای شن در نمیا
  
  صدایم مۀ تگمن
  نگتشث این در پُر د
   می فشارندردق ره
  گزن ی زنمقدر من آ

 
  تسمن نیگئ ادساز 

  تمگفه شعری که ساد
 خود را به مکتب خود 

  تمگف همن یاد داد
 
 دارمن نعوی آد

  ناعری خورم ناشکز 
 را م قلمنل کپُیا 

  .ز دورانیدر آبخ
 

  منرِتفد طرهر س
  هرود رایچون مور م

  شاندک ه دانه میگ
  کاهدکن میه ودته گ
 
  دوانترکور می ه
 دکورنمراک نام



  ستادتدر روی ره ف
  .مور ۀخانامروز 

  
  ا روی به رو دلم ر

  رکرده ام زهر بابپُ
   جامه دان کمپیرنچو 

  ببانکفۀ از جام
 
  شردهفُنجۀ با پ
  انی آمدم به دنم

 شردهفُنجه با پ

  همن می روم نمرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  اسب

 
  
  ت منشذگ سرۀه مای خاطرشوگدر

  ام پدر هم کردگُیارکه د نآ بلکه در
  وزهنوز می دود و می دود هناسبی 

  ذرگ دراز این جز آهِپس ت سکه نی بیسا
  
   سفیدشه و پیشانه ان سفید، سییشپا
 و باد می رود او از برابرمچی هاگ 

  ای دوره ه می رسد از راشوگی به هاگ
  مهوز هنش ب سمۀ ضربسنگ و کخادر 
  
  ذرگاهد از رودن کُی به خیز میهاگ

   غبارر ازپُ شو لشه و یاشن روز ت رمِدرگ
  بزستهای دشصت می رود در شی به هاگ
   بهار1ۀیبرگس  وهبزسوی س به شمشچ
  
  فتنر من یدم و از یادِشنرکودکی د

  اآشن سب این اۀیهشنعل و  آواز
   کندت من فریاد میگذش که سرگویا



  رم از افسانه ها مراگدای ص نای با
  

  چنینین  اد می خوان،ا شنیده امدبا این ص
   خود را دیار منۀ من ترانوشِگرد
  ردپ ۀکا شانرِا هنوز بر دیوگ

  نم ایستاده است طفلیم در انتظارِ
  
  ای که دوش  خانهن آ است بر درِدهتاسا
  ریه بودگر جای گده بود و اخنر جای گ

  ده کرده ایمخن به شادمانی ما ندر آ
  ... د خوگرد و بزر خُغمِ  ایم باهتسریگب

  
  ناهگیادت به خیر طفلی آزاد و بی 

   پدرۀ دیرینۀخان  ،یادت به خیر 
  یشن ما در جواه رفت از برِکمردی 

  خواهم که پیر آید و باز آید او به بر 
  
  ور کته های خلوت و پی راهه هایش پُنآ
  اند یدهنا شر تازی او لِ نعوازِاک 
   ز دوری دوری هاهاگه یک پکدشبا

  ... نندتی او باخبر کسمرا ز ه باری
  

  ت منشذگرس ۀروی خاطر -از روی



  م کرده ام پدرگُیارکه داز آن  بلکه
  بی هنوز می دود و می دود هنوزسا
  ذرگاسبی که نیست پس از من جز آه در 

  
   خیالهِد هزارها ره و جز در رشطی 
  دگر ندیدمت ای اسب بادپا بار

  واره ات؟سویدی وکو آن دتو تاکجا 
  ؟رکجاد افکندی ش جوانیرا تو در او
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  همخونِ الله ها
 
  
  دشت نِ خوشارِف م از الله ها هر دددمی م

  خون حرا اللهصت در اعضای س جاریناین زما
   بی غبار بهارِضِد از بادها نبپمی ت
  نخو ها اللهین از دستهای الله چدمرچک

  
  مدُاران می زند در دره شبآه های گَلَ
  ارانند یال افشان و مستشبآبهای سا 
  ت جودسا 2ویرهُس  بر مثال مال1ِ و تیتدهتو
  تسای دور ده هتپُشندم می چرد از گ گبر
  

  کالم  درختان بی انبوهِتِپُش از دنهمی د
  یداران دوامسفود را  خۀ پارینصحبتِ

  صحبتی شهاپِلَ و 3شهاپِر از لَپُصحبتی 
  حبتیصاز تپشها و تپشها  رپُصحبتی 

  
  نم برآ خوشروی تچتر  4کِب کورش کِز تَ

  عشق و آباهای باران رگ یزد از راین زمان می
   چشمها واکرده استشزاران قطره هایهاز 



  باران ناب ی توسویگ از برای دیدنِ
  

  زنجیر باران بهارردنت گدر بیاض 
  5ای هگنر یر همچون کمانِگران ب یادنِگر

   ابرویت بپرچون پرنده در هوا با بالِ
  ایه کرد که تو مشق بلند ابرو پرانیسب

  
   وی منشر خوآب کورک چترت بر شاز تکِ

   تواخونِن ۀمچون غنچها سرخیده هغنچه  
   تو نیستگِمرنه رنگه در جهان غیر ازکمانِ

   تومخونِهال لستان کسی و چدنیا  نیست در
  

  ش تو دوقِعش ه ازکرصم پ می عذرن جانااز تو 
  کنخ اعری شعرِشخور کنخ نمچوهام  هخواند

   هم اعضای من،زهلرتب  ازد زیرخن می لسهم 
  کم تندانشامه پوج ن را در زمستانخسن م
  
   آفتابسِ خرو کمتر می نمود تاجِشدو

   آفتابد نابرابر در عروضِروز و شب بُ 
  ه این را سطرهای نابرابر ساختمدید

  ها چیدم به همه سطرها را همچو هیزم پار 
  

  تسا رکردهبسمان اکنون براآروز وشب را 



  سطرها را من برابر می کنم با روز و شب
   توفِوص وار از پوست بیرون می شوم در کشته

   شعر و ادبلذّتِکافد پوستها را شتا 
  

  انم این زمان چوب و قلمچوب است در نشو
  ز و نمیاین زمان چوب و قلمچوب است شبنم ر

   قلمیزد از چوبِرجا می هنم حرف و  -نم
  زد از چوب قلمریجا می ه حرف و شبنمِ 

  
  ب کورک چترت برآ خوشروی منشاز تک 

  وروز آمدهن من و در چوب در قلمچوبِ 
   تولو سوز تو و قر بانِگ نِس حُۀصدق
 هدلوسوز آمگعرِش ۀلویم لقمگدر
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  اطرۀ پروفسور تیمور صابروقبه خ
 
  

  او پسِ خیالش ببرد از تا مرا راهِ
  پی یادش بودمدینه ثسب سوی به سو از 

  شت سرابو آتش زده از پُچر آب و چشم پُ 
  همه شب کوی به کو از پی یادش بودم

  
   بادهِرفتم ر گ،ز باداتا رسد بوی وی 

  آباد باد بی بوی وی آمد به من از فیض
  » من؟1ادرد ای باد، چه می دانی تو از«: مفتگ

   منت از سرِشذگ من باد وخاک زد بر سرِ
  

   پرسمناتا ز درخباغ رفتم که من اور
  2م از او زارهن کگیه و بربُتّش هر پی 
  نیدشاف ان خزاگِیده مرا برنشنباغ  

  دپارهصخود   زرد وزیراهنِپیکرد 
  

   مجنون بیدسوی هوا از قفنگران س
  وقت م برد نخورش خویحیف خوردم که غمِ

  نگران سوی هوا از قفس مجنون بید



  روقتبحیف خوردم کی برای چه نمردم 
  
  ادر نشوم آب و ادابرر یاد ک دتا
  نیادزندگی و از  ز نماند دلم اات

  ا هیچر رغ برادا دنم به جهانبینتا 
   ...جیدرت با  دنکُش برادر مرا دغِ تا
  
  چه منظر دیدم که ران سوی هوا بیننگ

  مید دفتر دۀگذر تودرِبابر و از ا
  دیدم رتس بش و گذر بالابر و از ابرِ

  دیدم رداد ای در بسترِکسته مه بش
  

  ذریگ درۀرظمی نمود باز یکی من
  دگریکه منش دیدم و خواهم که نبیند 

   هر قدر از چشم نهانش می کرداشکِ من
  کرد  نظر باز عیانش می پیشِآسمان

  
  ن تودۀ ابرآتودۀ ابرِ روان بود و در 

  نورستاگ یهِد و سفی سنِنگاتاوه س
   تودۀ ابر بود و درآنناو رابرِتودۀ 

  نوفیاص ۀ دهکدسِخخارو ر پُتلِ  
  

   ابری چه خبر؟ عالمِآناز  ،ای ابر«: گفتم



  . پدرشده فرزندِ مگُمرا   ،وختس جگرم
   مگر آن جا نیست؟،او که در روی زمین نیست

  »پسِ تلهای بلوری هوا جای کیست؟
  
  روان ت ابرفگن چه وشنیدم که چه گفت ن

  3نوردا نالیک خونا به چکید از دهنِ
   باران سفیدِجوی لبریز شد از خونِ

   ...بارانی جو رگِ رکام زمین خونِدرفت 
  

  ردستسوی هوا بودم و خوابم بُنگران 
   درختان بیدارچک بارانِ -شدم از چک 
  یش سر زده است از روپسکوه ،رمگن

  مرا چادر وار  4 غمامیگریانِ شبِ
 
  5 الوانیقِفَب و ولی از شَآ من دلِ

  ل بستهق گُفُاُرم گ تبخاله لبِ همچو
  بندد زمین می ،ق نیستشفهی که آم زد
  تهساگل دهه دم ش گُلِد ر از دغِحَسَ
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  یههبش
 
  
  هیده از ددریپحر تاس بِخوانوز ه

  بنثستمبی عبار  ۀ آیینکنارِ
  ب آۀمشچحر آیینه بود سی این یرگوت

  ستممی ش آیینه روی ۀمشچ بِدر آ
  

   من چه می دیدم؟ک پاۀ آییندر آبِ
   زرد خزانگو برچ یستد ۀ پنجهکیدخش
  کرد  نگه میسیی به روی من از محبسک

  ن آۀ آیینه بود دریجۀچوبچار که 
  
  ش ابروی میانِ چینِۀضب قتسکش

  مت نمود در نظرمس قۀ پنجشِخرا
  مت راسق ین خراشِچنانکه دیده بودم ا

   ...رمپد 1ۀکفیدی  پافِزمانی درک
  
  نگژآش هزار و یک یوره در لب و دتنی

  پیری 2ه غندۀرید شوۀ رشتبه مثلِ

  نشسته بود خموش به جای چشمِ سیاهش



  درونِ النۀ چشم پرندۀ پیدی
  

   سرِ او بوی برف می آمدتوگویی از
  چوپیسه برفِ سرِ پُشته ها شقیقۀ او
  به پُشتِ جوی لب اونبود موی لبش

  به غیر مشتِ خس و خارِ خُشک در لبِ جو
  

  :متفگ و و به امتگشه خم ن آییبه سوی
  ینیراب می بس آبی ۀچریین داز ا«
  وکو؟توی ر رِبها

  ؟ووی توکرِ رالله زا
  »سیریدیدی خود نوی خودت را ر رِبها
  
  مزۀ زهر به یکی ش دهاندِرگِدیدم

  سوسم افردِ تبسّک زگیاهِ پیچ
  ه آب سر دادهدیدز اش ا خنده میانِ
  آبِ چشمۀ آیینه غرق شد محبوسر د
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  بخارا
 
  

  نتاسکوهقِ  من از فرنگاه گرمِ
  شان روز و شب جار بستف زر نت چویوسبه 

  غم و افسوس می بینم  با،بخارا
  تکه جای بس عزیزان

  در آغوشِ تو همچون جای سینا جاودان خالیست
  

  وزگارانیرش از این در پیویا گتو 
   بودی1لقانوُیکی 

   سوزانینِا ولقیا در سرِ
   آتش افشانیعیرِکه آخر در س

  رهاگو اخچعزیزانت 
   در عالم2 از هم جدا، برچاشدشدن

  به هر سویی
   ...به هرکویی

  
  یکی با تیغ و با پیکان

   مقدونی را بگرفت و یونان رفترِپی اسکند
  ورلنگ و چنگیزخانم تیستِ از دییک



  شتمُ تو در  تو در چشمها و خاکِ آبِزاللِ
  اگرفت و روم و ایران رفتر خود سرِ
  

  م شدریبی بی نشان گُغیکی گر در 
  تانسگری رکامِدای ه  قطرلِثبه م

   تاجیک بی دولتِدگر با دولتِ
  برابر در میان ترک و تازی

  بخش و قسمت شد
   سرش سویی،تنش سویی

  تنش چون قطعه ای یکسر
  سرش همچون سرِ کشور

  
  انتگ بزرخمِ تُنای جهاصدر اق

   شدن زر و سیمت پریشاندِه مانب
  یمت به بی قدریس زر و دِننه ماب
  کهکشانت بوداهِ و رچراهی اگر  
   رشته ای پیچیده گویا رفتلِمث به
  نگردان ی جهاپار د

   تو بارانهاد از بینِنستاگر شُ
   مورانهِ را چون ریهر
   تو و دنیا از بینِندا رفته را بادیهر
  

   داند تو مردم نمیانِدو فرزنچرا غریبی 



  ایی بخار ی همچونس کدنمی دان
  ...های وطنداری منند غی و شیردنخچه سان تل

  م عالستانِر تو در جمله گوجهان گردان و سربازانِ
  دبی نشان خوابن
  دهای گران خوابنم تو غ خاکِگِاز ایشان در ت

  
  تی رفت از دستتسبه د

  یناییس "قانونِ"و  زر سامانی
  د کرغارتترا هر دزد 

  وست قسمت کرددترا هر 
  ند زرد مابه مردم رنگ و روی

  »ئی طالصرِع از«
  

  هتم کشت ترا درد و ساظرهای ساالرِنچه 
  هته و الم کشآ ترا  ممتازِاعرهایچه ش

  دنرانیبرهای ون مزمینهایت همه از خاکِ
  ندرهای در عالر پریشانتفد و نشهیدانت همه دیوا

  
  فیبخاری شر

  اتکرارن نِ مرداۀراگهو
   یادهراز ه با هر باد و ت و شعر های رفن شاعرادیارِ

  3نشاد  و نام احمدِگننمزار 
  یماربمزار دردهای شاهین 



   جاودان بیمار،آری
  به یادت چشمِ من تر می شود هر بار

  
  می بینمولی هر بار 

  تسرانه ات را روز آبادیی هر وهک
  رانه آبادیی ودالی صاب رتو د

  ادیآز 4 و زوالنهکُندهدها صتو در باالی 
  

  اگر در زیرِ دیواری
  میانهی ی و از تازه اسپی ماند نعلِز ترکی

  خندی تارکنون در چنگِ
  ...خند ی تار چه ننگِاگر

  
  بخارای ادب پرور

   کوهستان من از فرقِ گرمِنگاهِ
  ستیبه سویت چون زرفشان روز و شب جار 

  و پیوندتچهمی خواهم 
  ا روی زمینت ردن رودی ترکُدو چشمم مثلِ

  تد برومنگردد تا پریشان پس از این خاکِن
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   کشته- کشتهراودم خ نم

 
  
  یا من پیش از این همیوگ

  بودم ه بی شماری زندسالهای
  تاکنون بودم جوان و پیر

   دنیا و دنیا گیرۀتستاکنون واب
  
  ورسم منن  درختِکمِچه در حُگر
  نو بهاران رابس ام  هدید
   ریزان راگس بربام ه دید

  د بار پیوندصام  دیده ام در پایه
   هر پیونددِن من بۀ اندر پایهماند
  ه بندرِگ ندِمان
  

  دبر من از نزدیک بینی
  د مرا چون من شناسیتا

   خرا سانتِتا مرا چون من بیابید از خرا با
   کوشانهمچنان تاریخِ

  
  ... بر منوای  ،بر منوای  ، بر منوای



  مدش از این بوپی
  ولیک من کی بودم؟

  یا چه بودم؟
  با شهیدان من شهید بودم

  ارتسر ادران یبا اس
   را غارتش یخوچونکه کردم 

  
  انگیز ی ریزد غمهست نقش من در آن نقشی که م

  برج سیستاناز منار و 
  هست داغ من در آن سنگان که خاموشند و گریان

  .درمزار رودکی و آل سامان
  
  یان را ساختم منمبا
  یان را سوختم منمبا

  کا فیان پرداختم من
  کا فیان را باختم من

   من کردم خرا بش،  من بودتخت دارا در رهِ
   من بودفِ قار ون درکگنجِ

  شمن دادم به باد           
  ش سیه کردم حسابورده و خاکِآد ا بهکا

   نیز منش درآت،آتش افشان نیز من بودم
  جبر فرما نیز من بودم، جفاکش نیز من

  لمان نیز منس م،لمان نیز من بودمسنا م



  بلکه شیطان نیز من بودم
  .و یزدان نیز من

  
   منا ازددا ،ن از مددا

  !االمان، فریاد از من
  بیرون ه بخارای شریف من کردبوعلی را از

  .ای جیحونیترمزی را من فکندم دوش در در
  ختمرینظام الملک را من  نِوبر هدر خ
  .ختمریک را من ن ملبلکه خو

  
  گشادم ار »ابستا«ه گ
  شادمگاریا نگوئی د 

  »نقرا«رفتم جلد گگه 
  .نیطاش هِمراهگه شدم 

  
  آن قدر سر ها شکستم
  که سرم از سنگ گشته

  زندگانیبلکه کردم 
  . کشته-من خودم را کشته

  
  ! وای بر من،وای بر من

  !ای خدا، بخشای بر منو
 



 
  
  1مییحرن جا محمدادبودِیر د
 
  
   اوزلِن مرِس به تمم و رفتگفنوعر ش

   درۀتس درفِطبردم نت س دنلیک م
   شاعری یکباره شکستسِلویم نفگدر

  ردکلبه ب ید از اینآکه مبادا دگری 
  

   وگوید بر مندای او به زبان نتا درِ
  تتسفر ز دنیا ،او دگر نیست در این خانه

   تسلّی دلِ مشتاقمرخودبخود به
  از شهرِ دوشنبه به بخارا رفتست: گفتم

  
   ... برگشتمشرد شتِعر نو در لبم از پُش

  اسازنمعنا  ، قافیه غلط،وزن ناجور
  دتاس بی امنِ  من شعرِد در لبِشه آ
  
  
 
 
 

............................................................................... 
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  لم می سوزدد
 
  

  وزدس تو دم به دم دلم می غِااز د
  داز بخت پیاده ام دلم می سوز

   چشم مرا نمی گشادی در عشقهبِ
   می سرزد گشاده ام دلماز چشمِ

  
  رویت به من و مرا نمی خواهی دید

  گوشت به من و مرا نمی خواهی شنید
  بر مهر و محبت تو چشم که رسید
  در پیش تو از الم دلم می سوزد

  
  پُر شد دل من  تو و شادیمتا از غ

   دل منشدر ه دُخند گلی به دِمانن 
  شد دل من ده مُرد و زنرعشق تو نم
  وزدس می لمرده ام د مُبر این دلِ

  
   بیهوده ام وردهخه صّ تو غُاز بخشِ

   بیهوده ت شمرده امیگر از دبهِ
  پرده ام بیهودهن ساجدر عشق تو 



  زدسوم دلم می آ سپرده نِاخبر 
  
  د دلگیرمنکُ  تو میه غمِکتی قو
  لم می گیرمقم و دفتر و زیخی م

  لم می گیرمالم ق زتر و ادفاز 
  زدولم دلم می سقتر و بر دفبر 
  

  ند در تای که مانَ  شکستهچون خارِ
  دی از منوبودی همه با من و نب
  متنهماندی نماندی همه با من و 

  زدواز بی همی به هم دلم می س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  همسرنا

 
  

 شبها به الم قلم زنم از پی تو

   قلم قدم زنم از پی توبا چوبِ
   خویشۀ نامه های بیهودۀاز پار

  م زنم از پی تولَعَ قلم در چوبِ
  

  هده شدراکنپ   چوکالبه ایمخواب
  ه شدهکند تارتن  تارِۀمانند
   تو خاک خورده چون زنبوریآزارِ

  نده شدهۀ من گزندۀ گدر سین
  

   دلشت اگر مرا در تبِنکُ تو عشقِ
   دلرفت از لبِن عشق تو ۀتبخال
   خونشاردکفشت و هنوز می فبشک

  ای در شب دل ل شبانهگداغت چو
  

   خویشۀانونه که می برای از خگآن 
   و بیشمر زمین بجنبدکگروزی که ا

  نه برامدی تو از آغوشمگوآن 



  یشپاپیشام جوانی منت ایّ
  
   خالی تنهایی ماندم و یادِمن

   و دیده جایهای خالیلاندر د
  گریزی دفترهارمن ماندم و ب

  اییرهماه دفت من ماندم و تیره
  

  م شبهاسوینشعری که نوشتم و 
  اش بود تیرنما  نقطهۀهر دان
  برمنغ جوا نیم به پیری اتا د
  کمان پرانم خود را خر به قلمآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  ه سنگرِگِ
 
  

  بشارآ ترانه های پر از اشک حیفِ
  گ سنوشگ او نوش ۀ تراندباری نش

   حیف پنجه های بلوری موجهاشدص
  گ سنه پوشِ خزّد به تنِزَبیهوده می خَ

  
  نگ می زند و می زند عبثسناخن به 
  بشارآ د و صاف روان خونِگردد سفی
   مشت خسیس وا نمی شودهرِهمچون گِ

  بشارآ سنگ به ناخن هرِگِمشت 
  

  این جا حباب در نظر من حباب نیست
   ...این قدر از پیچ و تاب آب هدریچه کبآ

  ایه ای زن، چرا به سنگدلی دل سپرد
  کند حباب  آب دلت میآخر به مثلِ

  
  د؟رَت از چه به موی تو می بَسکه د دیدی
  ت جای پای خودرَسَ  نشیبِزکابد ا می
  ه اورفتدت گنز بته های زلف بلا



  دخوه های نج با پو تقرفد به وره می ر
  
  ر سیاهکیپر پیکر سفید تو این د

  رگلوی آبدگ سیه ن سومچهچسپیده 
  گدلی دل سپرده ایسن، چرا به نی زا
  د حبابنکُ ب دلت میآل ثر به مخآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  به دنیا زدمه بوس
 
  

 زلفته باال زدم

   به شبها زدم1یلهس
  ل نمودگهر دو لبت 

  لها زدمگبوسه به 
  لها زدمگبوسه به 

  
  نوبت چشمت رسید
  در لب من نم رسید

  ا نمودیچشم تو در
  بوسه به دریا زدم
  بوسه به دریا زدم

  
  یدرسویت منوبت 

  ماه به کویت رسید
  موی تو طال نمود
  بوسه به طال زدم

  ه طال زدمبوسه ب
  



  دبازو و باال نمان
  ندر بر رو جا نماد
  ر قدمت خم شدمد

  بوسه به دنیا زدم
  مدنیا ز دبوسه به 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  مالیدن: یله س  1



 
  

  نامه ها
 
  

  اگشادمرایت هنامه 
   سر دادم ازدستبر هوا
  د ابر بهارینتا شو

  نامه های یادگاری
  دنریگر تلها بسبر 
  دنمه ودریا بگریشچ

  .دنریگنامه ها بر ما ب
  
   حکایتهه شب کردندی

  ر باد پریشانباز تو
  تم از یادگفمن به یادت 

  صرعی بر جویبارانم
  بش به دریاها بگویدآتا برد 

  .دا بخوانهحراص به شتا برد باد
  

  نربارای زشب دردینه 
  ره به ره رفتم خیالی

  کاکلت را رشته رشته



  تمرفبا خیالم رشته 
   در لبت ناکشته رایبوسه ها

  ره قد قد
  لب لب جو

  .در زمینها کشته رفتم
  

  تاپیاپی از پی من
  قد ره قد

  لب لب جو
  1 همچو قاقویدبوسه رو
  2لبوه همچو یدبوسه رو

  
  دید وباریینه شب بارد

  نجیدگا نیرد آب
   منئیهانته شب ندی

  جیدنگندر من تنها 
  

   شب باران نیساندینه
  تسا شپاز زمینها نقش 

  ردلم داغی فزون شدد
   ترا شستین پی پاچو
  رکوچه ها بیهوده گشتمد شب دینه

  .تمشگه کرد ن پی گمایادهمچو ص



  
  ب بودآ اًدینه شب عالم تمام

  باداشسمان آ
  زمین شاداب بود

  لیک من نام تو در لب
   خشکسارانخود به خود چون

  .سو ختم در زیر باران
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  اهیگ:  قاقو  1
  پودینه:  هلبو  2



 
  

  غزل عروسی
 
  

  دباز شیری با شکر آمیختن
  یختندمر آگعاشقان با یکد

  
  دن داشتبر میات زب را اش وروز
  دنتیخمآا سحر  بود راخ بواخ
  

   آبدچشمها را چشمها دادن
  دتا نظرها با نظر آمیختن

  
  در آموختنگمدهتا زبان 

  در آمیختنگمدهبی زبان 
  

  نیست جا در بین عاشقهای پاک
  دو تنی در یک کمر آمیختند

  
  ردید جانگدو تنی یک شد یکی 

  دنن وتن را این قدر آمیختجا
  



   مگردسمان امشب نمی بینآ
  دتابی با قمر آمیختنفآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  دیوار بخارا
 
  
  حراییان تا حالصه بر ندت گردان ماپُش

  تا حال» ماعیل سامانیاناس «همچنان
   مشتها تا حالخشت کلوشمانده از م

  د از بی پشتها تا حالسیا می تریوگ
  
  ه ها کندتلشاکنده کر 1شتلشک

  سته است از نیزه هارُبر تنش نی 
  3و قرلیق 2غوزآ ۀنی به جای نیز

  تش تخته پشت خلق تاجیکشتخته پ
  
  هرده اش کردشرگذشت بی امانی ابتر و افس
  و افسرده اش کرده 4هیدغارآ دو باران سخت با
  کرده 5 کشاکش پوده اشسب

  وده اش کردهکشمکشها س
  خرآه یدردگ این دیوار لنگر رشته ای ،گربن

  ...آخر  چشم سوزن چشمها گنجیده 6در پلشک
  
  تایش می برم کفسبا 



   دیوار بخاراشلحظه ای بر دو
   خلقوشدون بر چ 

  یوار بخارا د7می نهم لب بر لب ترقیش
   خلقش خاموون بر لبِچ
  
  با میان خمزده  8 میانه از عصرِدهانم

  ن خمزدهادر سر راه کالن کوچی
  ر اینستگ اشحال دیوار

   تاجیکۀهرمُنستو اُوای 
  کست؟شچون ن

  
  آنده بر ی بادها تازنِکوچیاله های گ

  نرای وهش کردیزلزله هان کوچیا
  شتها بسیارمُاما   ، دیدمخشازکلو

  ...مپشتها تا حال هویی تو، از گ ،دنک پشتیبانی می
  

  تسبا نوازش می برم د
  لحظه ای برکتف و بر پهلوی دیوار بخارا

  لتخلوی په و بر  کتف برنوچ
   بخاراواردیی ور بر سر زانسمی نهم 

  لتخ زانوی رِس بر ونچ 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  گریبان:  کشتل   1
  اسم قوم: آغوز   2
  اسم قوم : قرلیق  3
  زه کشیده : آغاریده  4
  چوب پوسیده : پوده  5
  کپل : پلشک  6
   رخنه، راغ: ترقیش   7
 قرن وسطا : عصرمیانه  8



 
  

  1احمد دانش
 
  
  شت روز و شب گذشت و بهار و خزان گذبس

   آبِ جو نماندیبس آبِ رو نماند و بس
  عالمه گشت پهلو شبی در مزار خویش
  از درد تخته پشت که پهلو نگشته بود

  
   شدهش گشادموشه چشگ  ، پهلوکه گشت

  شللم و لوح و جدوقرش طمد به خاآ
  ه بودنقخُو اوهام مرلَقَد در چنهر 

  ه بودنرفت اعلم لم ز خاطرِقلوح و 
  

  ست از زمین بخاراش چون بخاریبرخ
  رفت از برای لوح و قلم و سوی خانه اش
  مه در فضا چوکاسه ای در بین آب بود

   نو وکهنه خواب بودپهلو به پهلو شهرِ
  

   هیچسیاش قبودنمی دید هیکلی که 
   هیچسانبودشر شنی دید هیکلی که 

   چرمینه اش بلند2نه پوش،کیپیچرمی



  چیهایی خاص ر به بخادبا هیئتی نبو
  

  مهتاب را جبیده فرو می کشید خشت
   رو به رو 3 چلیپائیاز طاق و در خطوطِ

  لوگ فرو مانده در  استخوانِمانندِ
  داشتن خط اعلم در این خطوط و رقم چشمِ

  
  تشذگ 4»میرعرب« عمارت ۀاز سای

  »ریفخوابه جع«گویا رسید تا گذر 
  شتگلیکن سکوت کرد و هوا خورد و باز

  تشذگ خود را و شب ۀیافت خاننآنجا 
  
  فیدس ۀل از خانح منر بود سراسر آپُ

   او عرفی خاصِۀاما نبودکلب
  ه کهنگ درن در و آن توت و تاک و آنآ
   اوسان ش7»ینعی« و  6»حیرت« به 5ۀفر غُنآ
  

............................................................................... 

  النهری در ماورارورعارف پمر دفتر ادبیات س )  1897 -  1827(عالمه احمد مخدوم دانش : ش احمد دان  1
  کاله روسی : کیپی  2
  )روسی(منظور لوحه و شعارهای سریلی  : چلیپائی  3
  مدرسۀ مشهور بخارا : میرعرب  4
  پنجره : غفره  5
  شاعر صاحب استعداد بخارائی )  1902 - 1878( : حیرت  6
  صدرالدین عینی ادیب و دانشمند بزرگ بخارائی : عینی  7



 
  
  1نهیدآادکرد جمعه ی

 
  

  خاکساری خود را به خاکها  هاو ماند
   ...بر شد به بادها

  
   بوده ماکه به مویش نشستردِگاز چنگ و

  یش نشسته بودولبر دست و پا وگوش وگُ
   و هوش دست و پا و تکانیدگوشدافشان

  دبُررد گاز ما نه 
   خوشنی خاطراتِ

  
  که زمین می برد خبرگواز او تو بد م

  رده پیشتربد را همیشه می شنود مُ
  رهاگذاهرکه در این گواز او تو بد م

  او مانده خاکساری خود را به خاکها
  بادی به جای داد یکی می وزد از او

  کند  خاکساری ترا کور میاین خاکِ
  

   بشد عمر شان اخیراز آن قلمکشان که
  با سکته های دل



  کته می نوشت؟سبودکه بی ن نآیا هما
  ردکه بی سکته می نوشت؟نمُ نآیا از آ

  
  دستی بروی دل
  دستی به دستخط

  خط ه سوزان کشیدۀ این ستاردافتا
   معرفتو دندانِچ از میانه دافتا
  

  تپُشه ب 2»رآسیاس« ۀتپُشت فاگرراو 
  اش  سکتهداز بع

  م خاکش نمی نهداز پشت خویش رست
  شو فرزند کشته اچ بازخواست تا روزِ

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  فشارایی در رمان گذشت ایام مورد گر به علت واقع)1982 -1930(شاد روان جمعه آدینه   1
  ی قرارگرفتشدید از جانب حکومت کمونیست         

  گورستان در دوشنبه شهر  2



 
  

  اشکم مرا گلوله می زند
 
  

  بآکه من کشیده ام از  1گل ماهیی
   من می گردددر آبهای چشمِ

  یدانه ماۀشی شبِآهمچون در 
  بلکه
  و پولک ماهیچل ه گافتاد

   من نشانه از آن گلماهیدر چشمِ
  

  ام پاماله آن مورها که کرد
  شبها به پای من

  دی می بندن سیاه موربندِ
  کند بدنم از این مور می -شب مور

  مور -مور ، مور -مور
  ... مور _مور 

  
  یک گرگ پوستک

  یک گرگ میخکوب به دیوار خانه ام
  ریز در گرگ و میش صبح برف
  از بین خوابهای برفی سفیدِ من



   زندمی 2لهنو
  ندکم مرا گلوله می زشا

  
   مستعاری من گرگ استعنوانِ

  ن عار از ای کنمکه من نمی
  مادر مراگذرانیده است دوش

  رگ گُنِهاچون طفل پیشنارو خویش از د
  لجل بخورد گواَتاکه 
  رگ خورده استاگُمرکه 

  
  کبکریزبانامِ 

   من دشتیست زاد بودِرد
   این دشترِکه در سراس

  کبکخراج  ، ی منگغیر از خوراک بچ
  مانده ازکبکشنی آوریاد
  
  ره به هوشمباود اگر دیآ
  نکریزک
  مشمی زندگود اریف

  !زر یک، گکب
  
  قهلا حبته ام فمه من گر یغی کرمُ

   از حلقمدی تو، می سراییگو



  رغکمُبی اختیار می دمد به تنم 
  3خشکیده می کشد نفسم هشتک

  
   دیریست،دیریست

  4این خانۀ دو چشم من چوکیده
  یدهای پرنده اش کوچ ن النهچو
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

  شود ماهیی که در آبهای صافِ کوهستان دیده می: گلماهی   1
  زوزه: نوله   2
  سوت کشیدن: هشتک   3
  فرورفته: چوکیده   4



 
  

  دل خُنُک
 
  

  از دل خنکیهای او یخ بست سر تا پای من
  من  1 از موی او مالیدرمیم نداگومارط

  الی منیدر جهان شد جای واوصحرای عشقم 
   صحرای من،ریه کن، صحرای منگبا من بنال و

  
  داز من نش ، از من نشد،شدموده دل پی درد دص
   از من نشد،دشن از من ،د ه شدیش پودل نِماشچ
  ، از من نشد، از من نشدیده شدشون لی دیادر

  ی منریاد ،ی منریاد ، کنبنال و گریه بامن
  

  ه هاسر شبچرای بو دن، از عاشقانای عاشقا
  یش از شماپرکوچه ها د بودم و مهتاب بود من
  رکوچه هادای مهتابی من پامال شد دنی
  یای مندنه کن، دنیای من، گریال ونمن ببا
  

  اله بودسویاکه یک صد گ  ،دیروز من یک روز نی
  از عشق بی فردای من دیروز من در ناله بود

  ودساز روز فردایم چه   ،شتگذدیروز و امروزم 



  ای مند فر ،فردای من ،ریه کنگبا من بنال و
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  علما:  مالّ  1



 
  

  شعرِ غرقِ خون
 
  

  :بهمن ماه  25-23 روزهای  شهیدانِۀبه خاطر
 عزیز بیک فیض -1

  وی محمدطف اُنجات  -2
  ف قا بلی جاناُفاضل  -3
  ا یوف عمرعلییگ -4
  ی الدینحف سعید م اُمجنون -5
  یچگاریویکیتا انف اُمتراس  -6
  لهئنعمت ولینا نا -7
  عمروف سعید -8
  ظمعشیروف ا -9

  یرعلیشبا با یوف  -10
  میستریلکوف واد  -11
  .ا.سین سپالک -12
  یربیکش یوف شمهللاف ایس -13
  صمت اهللاف عاُخالق  -14
  راف الد ینشف اُیم عن -15
  لیف اسرا اُمیرزارحیم  -16
  الینا واسلیوناگلتاناوا پ-17



  حامدوف عبدالسلیم -18
  ف احمداُسنگین  -19
  جمعه یوف محمد جان -20
  ظمعف ااوران اُ -21
  تیشه با یوف رستم -22
  اولویچیکف یوری ن اُابلت -23
  ...ین رکف ایحلیم اُ -24
  
  

  1ن خوقِرغ نای ارغوا ،نای ارغوا  ،نای ارغوا
   خونق غرنِیان قرباۀ جامنای جامه ات چو

  ن خوق غرنستاآبود   ،ی که تو استاده اییجا
  ن خوقِرغ نِدها جواص ن خوق غرنِدر آستا

  
  رینب چنر وکماتی ،نر وکماتی ،نر وکماتی
   عسکرینر وکماتی نش از تو دیدم بی اماپی

  از دختری 2ادریداز مادری، از خواهری، از 
  رینبل چگاه هتکُشری برنب چنِر وکماتی
  

   ای ناله ها، ای ناله ها، ای ناله ها،ای ناله ها
   ساله هاه مژدن مژده ساله ها، از خوناز خو

   الله هاگ بردِنر پا مانیدر فرشها، در ز
  اله هاجاله ها، در ج الله ها در گ برندِنما



  
   بنا زدهۀر در شیشگ مردم ا کفِگسن
  ه دلها زدۀ در شیش،کومت را ببین حگِسن

  لهگ ارم من د نگز هر،رفه ایگر سوخت مردم غُ
   دل از حکومت پرگله، سوخت دل،کومتحوای از 

  
  خونِ شهیدان از در قصر حکومت شسته شد

  حق نشداما حکومت شسته از خونریزی نا
  رختِ شهیدان از تگِ پای حکومت بسته شد

  داما حکومت بسته از خونریزی ناحق نش
  

  حاکم پروری عمری تو ، ای نحلق من،لق منخای 
  وشباوریخنیست این ش وخ ،کم پروری حاوش نیستخ

   و نوکرییدرندارد حاکمت از زرخفرقی 
  ریعسکرا با دوربین  بیند تز دور میا

  
  تفگش ها از فشردنیا ،ای از فشردنها شگفت

  تفتهجا شگ بی هرشگفت از ش  3از شهر بی تهجا
  گرفتن ی در مرگزش ایواخص مرکزشو چس کره

  گرفتن وی گورستالهپبه در لتهجا برفت وک
  

  هبران خانزادرر بی س به دمآال سهفتاد 
  هبرنزادرگویا در این هفتاد سال از مادری 



   به یاددآی می  4وردهاُو چ ،هر جا مقامی هست اگر
   به یاددیردو می آاُ چون ،صاحب مقامی هست اگر

  
  ن خوفرغ نِرغواای ا ،نای ارغوا ،نای ارغوا

   خونق غرن قربانیاۀ جامنای جامه ات چو
  ن خوق غرنِبود آستا ،ه ی که تو استادییجا 
  ن خوقرغ نِ صدها جوان خوقِتان غرسآ
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 

     رفت، درختان سرو وگد ورا به خ» هیدانش« نام اًکه بعد» نیست تاجیکستانکمیته مرکزی حزب کمو«در میدان   1

   در این میدان کشته شدسالح صد جوان بی گناه و بی از یشب 1990  فوریۀ سال14 تا 12ر د. زیاد است ارغوان

  ش ا دا د :  دراد  2
  بومی: تهجا   3
  بارگاه: اُورده   4
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